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Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos kaimynystės politikos peržiūros pietų 
aspekto

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos kaimynystės politikos (EKP) plėtrą nuo 2004 m. ir ypač į 
Komisijos pažangos ataskaitas dėl EKP įgyvendinimo,

 atsižvelgdamas į bendrai patvirtintus veiksmų planus su Egiptu, Izraeliu, Jordanija, 
Libanu, Maroku, Palestinos savivalda ir Tunisu,

 atsižvelgdamas į 2003 m. kovo 11 d. Komisijos komunikatą „Platesnė Europos 
kaimynystė: naujos ribos ES santykiuose su rytinėmis ir pietinėmis kaimynėmis“1, 
2004 m. gegužės 12 d. komunikatą „Europos kaimynystės politika – strategijos 
dokumentas“2, 2006 m. gruodžio 4 d. komunikatą dėl Europos kaimynystės politikos 
stiprinimo3, 2007 m. gruodžio 5 d. komunikatą „Ryžtinga Europos kaimynystės politika“4

ir 2010 m. gegužės 12 d. komunikatą „Europos kaimynystės politikos apžvalga“5,

 atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2010 m. liepos 26 d. posėdžio išvadas dėl 
Europos kaimynystės politikos,

 atsižvelgdamas į savo 2006 m. sausio 19 d. rezoliuciją dėl Europos kaimynystės politikos, 
2007 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl Europos kaimynystės politikos stiprinimo, 2009 m. 
vasario 19 d. rezoliuciją „Barselonos procesas: Viduržemio jūros regiono valstybių 
sąjunga“, 2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl Viduržemio jūros regiono valstybių 
sąjungos, 2006 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl Europos kaimynystės ir partnerystės 
priemonės ir 2009 m. vasario 19 d. rezoliuciją dėl Europos kaimynystės politikos 
priemonės persvarstymo,

 atsižvelgdamas į ES ir Maroko asociacijos tarybos 2008 m. spalio 13 d. išvadas, kuriose 
Marokui su teiktas aukštesnio lygio statusas, 

 atsižvelgdamas į ES ir Jordanijos asociacijos tarybos 2010 m. spalio 26 d. išvadas, kuriose 
Jordanijai su teiktas aukštesnio lygio statusas,

 atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 13–14 d. Briuselyje vykusiame Europos Vadovų Tarybos 
susitikime išreikštą pritarimą iniciatyvai „Barselonos procesas: Viduržemio jūros regiono 
valstybių sąjunga“,

 atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 20 d. Komisijos komunikatą „Barselonos procesas: 
                                               
1 COM(2003)0104, galutinis.
2 COM(2004)0373, galutinis.
3 COM(2006)0726, galutinis.
4 COM(2007)0774, galutinis.
5 COM(2010) 0207.



RE\840978LT.doc 3/7 PE454.423v01-00

LT

Viduržemio jūros regiono valstybių sąjunga“1,,

 atsižvelgdamas į Paryžiuje 2008 m. liepos 13 d. vykusio Paryžiaus aukščiausiojo lygio 
susitikimo Viduržemio jūros regiono tema deklaraciją,

 atsižvelgdamas į Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos parlamentinės asamblėjos 
pareiškimus, padarytus susitikimų Paryžiuje (2008 m. liepos 12 d.), Kaire (2009 m. 
lapkričio 20 d.), Rabate (2010 m. sausio 22 d.), Palerme (2010 birželio 18 d.) ir Romoje 
(2010 m. lapkričio 12 d.) metu,

 atsižvelgdamas į Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos parlamentinės asamblėjos 
rekomendacijas, priimtas 6-ojoje plenarinėje sesijoje, vykusioje Amane 2010 m. kovo 13 
ir 14 d.,

 atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1638/2006, išdėstantį bendrąsias nuostatas, kurios nustato Europos kaimynystės ir 
partnerystės priemonę (EKPP)2,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi pagrindiniai EKP tikslai – įtvirtinti saugumą, demokratinį stabilumą ir klestėjimą, 
skatinti gerą valdymą ir pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms,

B. kadangi 2004 m. pradėjus įgyvendint EKP atsirado tvirtesni ryšiai su šalimis partnerėmis 
ir buvo apčiuopiamos naudos; kadangi vis dar susiduriama su sunkumais reikėtų 
daugiausia dėmesio skirti įgyvendinimui aiškiai nustatant veiklos prioritetus, aiškius 
rodiklius ir rezultatais bei pasiekimais grindžiamą diferenciaciją,

C. kadangi pagal Lisabonos sutartį ES sudaromos sąlygos gerinti politikos ir veiklos, ypač 
išorės ryšių srityje įsteigus Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir Komisijos 
pirmininko pavaduotojo-Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio postą, darną ir veiksmingumą,

D. kadangi, kaip nustatyta ES sutarties 8 straipsnyje, Europos Sąjunga pirmenybę teikia 
santykių su kaimyninėmis šalimis plėtrai, siekdama sukurti Europos Sąjungos vertybėmis 
paremtą klestėjimo ir geros kaimynystės erdvę, kuriai būdingi artimi bei taikūs santykiai, 
pagrįsti bendradarbiavimu,

E. kadangi neišspręsti konfliktai trukdo įgyvendinti EKP, kenkia ekonominiam, socialiniam 
ir politikos vystimuisi, regioniniam bendradarbiavimui, stabilumui ir saugumui,

F. kadangi ES turėtų skatinti principą „iš apačios į viršų“, teikti daugiau paramos pilietinei 
visuomenei ir demokratizavimo procesams, kurie yra ilgalaikio stabilumo prielaida,

G. kadangi pagarba žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinės valstybės principams, taip pat 
kova su mirties bausme yra pagrindiniai ES principai ir kadangi Parlamentas tvirtai siekia 
mirties bausmės panaikinimo, 

                                               
1 COM(2008) 0319.
2 OL L 310, 2006 11 9, p. 1.
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H. kadangi regionas, kuriame vystosi Viduržemio jūros regiono valstybių sąjunga, 
paženklintas teritorinių konfliktų, politinių krizių ir vis didėjančios socialinės įtampos, dėl 
visų šių reiškinių lėčiau veikia Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos institucijos ir 
atsideda valstybių ir vyriausybių vadovų Paryžiaus susitikime, vykusiame 2008 m. liepos 
mėn., numatytų pagrindinių regioninės integracijos projektų įgyvendinimo pradžia;

I. kadangi ekonominės ir finansų krizės poveikis prisidėjo prie buvusių politinių, 
ekonominių ir socialinių pietinių EKP šalių partnerių sunkumų;

J. kadangi iš demografinių tendencijų galima spręsti, kad artimiausius dvidešimt metų ES 
valstybių narių gyventojų skaičius bus stabilus, tačiau augs vyresnių gyventojų dalis, o 
pietinių EKP šalių gyventojų, ypač darbingo amžiaus gyventojų, skaičius augs; kadangi 
ekonomikos augimas ir naujų darbo vietų kūrimas šiose šalyse gali būti nepakankamas 
atsižvelgiant į gyventojų skaičiaus augimo prognozes, ypač tose šalyse, kuriose jau dabar 
aukštas bendras nedarbo lygis ir ypač aukštas jaunimo nedarbo lygis, 

K. kadangi dėl EKPP paprasčiau teikti EKP finansavimą; kadangi rengiant vėlesnę priemonę 
reikėtų atsižvelgti į EKP strateginės peržiūros išvadas ir konsultuotis su visais 
suinteresuotais asmenimis,

EKP peržiūra. Bendrai

1. dar kartą patvirtina vertybes, principus ir įsipareigojimus, kuriais pagrįsta EKP ir kurie 
apima demokratiją, teisinės valstybės principą, pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms 
laisvėms, gerą valdymą, rinkos ekonomiką ir tvarų vystymąsi, taip pat pakartoja, kad EKP 
ir toliau yra tinkama sistema stiprinti ryšiams su artimiausiais partneriais remiant jų 
politines, socialines ir ekonomines reformas; pabrėžia, kad labai svarbu, jog būtų 
laikomasi bendros atsakomybės už EKP programų rengimą ir įgyvendinimą principo;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad atliekant EKP strateginę peržiūrą reikėtų atsižvelgti į didesnius 
visų partnerių įsipareigojimus ir aiškesnį jų diferencijavimą pagal rezultatus, pasiektus 
remiantis aiškiai apibrėžtomis gairėmis; 

3. pabrėžia, kad reikia pripažinti dėl Lisabonos sutarties atsiradusius pokyčius, ypač 
svarbesnį Komisijos pirmininko pavaduotojo-Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio 
reikalams ir saugumo politikai vaidmenį, tai, kad buvo įsteigta EIVT, Europos 
Parlamentui suteikta naujų galių siekiant didesnės ES užsienio politikos darnos ir kad 
išorinis aspektas ir veiksmai būtų veiksmingesni ir labiau teisėti, ir jais naudotis;

Pietų aspektas 

4. atkreipia dėmesį į tai, kad kai kurios šalims partnerėms jau suteiktas aukštesnio lygio 
statusas arba dėl jo deramasi; pabrėžia, kad labai svarbu diferencijuoti skaidriau ir 
darniau, vadovaujantis aiškiais kriterijais, kuriuos reikia atitikti, kad aukštesnis santykių 
statusas būtų suteiktas;

5. apgailestauja, kad jokiame etape šalims partnerėms suteikiant aukštesnio lygio statusą ir 
rengiant EKP veiklos planus nesikonsultuojama su Europos Parlamentu; ragina Tarybą ir 
EIVT įtraukti Europos Parlamentą į sprendimų dėl aukštesnio lygio statuso suteikimo 
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procesą, taip pat nustatant kriterijus, kuriuos reikia atitikti, veiklos panų prioritetus ir 
gaires;

6. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio 
reikalams ir saugumo politikai aktyviai dalyvauti sprendžiant konfliktus ir užtikrinti 
aktyvų ES vaidmenį ne tik skiriant lėšas, taip pat užkertant kelią tam, kad šie konfliktai 
trukdytų EKP vystymuisi, regioniniam aspektui ir daugiašaliam bendradarbiavimui, 
pavyzdžiui, Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos bendradarbiavimui;

7. yra labai susirūpinęs, kad neapibrėžtam laikui vis atidedamas antrasis Viduržemio jūros 
regiono valstybių sąjungos valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimas, tai – bloga žinia 
regiono gyventojams ir institucijoms; primena, kad politinė įtampa ir regioniniai konfliktai 
Viduržemio jūros regione neturėtų stabdyti konkrečios pažangos siekiant sektorinio ir 
daugiašalio bendradarbiavimo ir kad įgyvendindama svarbius integracinius projektus ir 
vykdydama atvirą politinį dialogą Viduržemio jūros regiono valstybių sąjunga gali 
prisidėti kuriant pasitikėjimo atmosferą, palankią siekti bendro teisingumo ir saugumo 
laikantis solidarumo ir taikos nuostatų;

8. ragina konkrečiai siekti koordinuotų derybų steigiant išsamias ir įvairiapuses laisvos 
prekybos zonas siekiant įsteigti Europos ir Viduržemio jūros regiono laisvos prekybos 
zoną, kurioje būtų atsižvelgta į kiekvienos šalies partnerės socialinę ir ekonominę tikrovę; 
ragina vystyti pietuose esančių valstybių dvišalį ir daugiašalį ekonominį 
bendradarbiavimą, kuris piliečiams duotų apčiuopiamos naudos ir pagerintų regiono 
politinį klimatą; 

9. mano, kad geresnis bendrus interesus turinčių valstybių narių ir EKP šalių subregioninis 
bendradarbiavimas galėtų teigiamai paveikti visą Viduržemio jūros regioną; ragina 
valstybes nares išnagrinėti įvairias bendradarbiavimo galimybes ir pabrėžia, kad ateityje 
EKP turėtų padėti šį požiūrį įgyvendinti ir jį skatinti, ypač teikdama regionų finansavimą;

10. atsižvelgdamas į judumą ragina palengvinti vizų išdavimo pietinėms EKP šalims (ypač jų 
studentams, mokslininkams ir verslininkams) procedūras ir primygtinai reikalauja, kad 
grąžinimo susitarimai su šalimis partnerėmis būtų taikomi tik nelegaliems imigrantams, 
taigi netaikomi tiems asmenims, kurie teigia, kad ieško prieglobsčio, yra pabėgėliai arba 
asmenys, kuriems reikia apsaugos, taip pat pakartoja, kad negrąžinimo principas taikomas 
visiems asmenims, kuriems gresia mirties bausmė, nežmoniškas elgesys arba kankinimai;

11. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio 
reikalams ir saugumo politikai, EIVT ir Komisiją bendraujant su pietinėmis EKP šalimis 
pirmenybę teikti ES politikos prioritetams panaikinti mirties bausmę, gerbti žmogaus 
teises ir pagrindines laisves, ypač susirinkimų laisvę ir spaudos laisvę; 

12. atkreipia dėmesį į tai, kad susitarimuose su visomis EKP šalimis yra nuostatos, skirtos 
rengti nuolatinį dialogą žmogaus teisių klausimais techniniu lygiu, steigiant žmogaus 
teisių pakomitečius; prašo EIVT visiškai pasinaudoti veikiančiais pakomitečiais ir 
kiekvienose derybose siekti, kad šie pakomitečiai būtų veiklesni ir labiau orientuoti į 
rezultatus;

13. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio 
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reikalams ir saugumo politikai, EIVT ir Komisiją taikyti pajėgumų stiprinimo priemonę ir 
sutvirtinti pilietinės visuomenės organizacijų vaidmenį stebint politiką ir pagalbos 
programų rengimą bei įgyvendinimą; 

14. pabrėžia, kad labai svarbus struktūruotas bendradarbiavimas aukštojo mokslo ir mokslinių 
tyrimų srityje, kad būtų skatinamas diplomų ir švietimo sistemų pripažinimas, ypač 
siekiant padidinti studentų, mokslininkų ir dėstytojų judumą ir taikyti kovos su protų 
nutekėjimu priemones;  į tai atsižvelgdamas džiaugiasi programos TEMPUS teikiama 
pagalba aukštajam mokslui ir ERASMUS Mundus 2 veiksmų programos teikiamais 
mainais, taip pat, kad įkurtas Europos ir Viduržemio jūros regiono universitetas (angl. 
EMUNI);

15. primygtinai teigia, kad siekiant duoti atkirtį socialiniams ir ekonominiams regiono 
sunkumams labai svarbu suderinti investicijas, mokymą, mokslinius tyrimus ir naujoves ir 
ypatingą dėmesį atkreipti į mokymus, pritaikytus prie darbo rinkos poreikių;

16. mano, kad persvarstant EKP tvarus vystymasis turėtų būti vertinamas visose srityse, ypač 
atkreipiant dėmesį į aplinkos apsaugos gerinimą, regiono energijos iš atsinaujinančių 
išteklių galimybių didinimą ir politikos bei projektų, skirtų nedidelių vandens išteklių 
problemai spręsti, skatinimą;

17. pabrėžia, kad daug galimybių turi bendradarbiavimas energetikos ir atsinaujinančių 
energijos išteklių, pavyzdžiui, vėjo, saulės ir bangų energijos, srityse; remia koordinuotą 
Viduržemio jūros regiono saulės energijos naudojimo plano ir pramonės iniciatyvų 
įgyvendinimą, taip pat remia tai, kad buvo patvirtinta Europos ir Viduržemio jūros 
regiono šalių energetinio našumo strategija; pabrėžia, kad labai svarbu, jog būtų 
skatinamos Europos ir Viduržemio jūros regiono elektros, dujų ir naftos sektorių 
savitarpio jungtys siekiant užtikrinti saugesnį energijos tiekimą;

18. primena žemės ūkio, kaimo plėtros, prisitaikymo prie klimato kaitos, racionalaus vandens 
ir energijos naudojimo klausimų svarbą; rekomenduoja bendradarbiavimą žemės ūkio 
srityje padaryti EKP prioritetu ir remia Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių žemės 
ūkio gaires;

19. pakartoja, kad EKPP yra svarbi EKP finansavimo priemonė; tačiau pabrėžia, kad ji turi 
būti lankstesnė ir kad reikia užtikrinti, jog pagalba būtų skiriama tiksliau, ypač pilietinei 
visuomenei ir vietos lygiu laikantis principo „iš apačios į viršų“; pabrėžia įvairių 
programų pagal EKPP stebėsenos, vadybos ir įgyvendinimo procesų svarbą; ragina 
Komisiją ir EIVT rengiant vėlesnę priemonę kuo anksčiau kreiptis į Parlamentą ir į 
suinteresuotus pilietinės visuomenės asmenis dėl konsultacijų;

20. ragina Tarybą patvirtinti teisėkūros pasiūlymą, kuriuo siūloma pakeisti EKPI reglamento 
23 straipsnį, kurį Komisija pateikė 2008 m. gegužės mėnesį ir Europos Parlamentas 
patvirtino 2008 m. liepos 8 d., kuris sudarytų galimybę iš naujo investuoti grąžintas nuo 
ankstesnės veiklos lėšas, taigi suteiktų ES labai reikalingą priemonę, skirtą palengvinti 
ekonomikos pasekmėms, kurias kaimynystės regione, ypač pietuose, sukėlė ši finansinė 
krizė;

21. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti, jog finansavimas atitiktų politinius siekius, ir taikyti 
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aukštesnio lygio statusą nekenkiant kitiems EKP prioritetams, naujojoje ES 2014–2020 m. 
finansinėje perspektyvoje būtina labai padidinti Europos kaimynystės politikos lėšas, 
skirtas Pietų aspektui;

22. džiaugiasi darbais, nuveiktais pagal Europos investicijų banko Europos ir Viduržemio 
jūros regiono valstybių investicijų ir partnerystės priemonę, tačiau pabrėžia, kad reikia 
daugiau sąveikos su kitomis regione veikiančiomis finansinėmis institucijomis;

Europos Parlamento vaidmuo

23. pabrėžia, kad skatinant politines diskusijas ir šalyse kaimynėse gerinant laisvę ir 
demokratiją labai svarbus Europos Parlamento vaidmuo, kurį jis atlieka dalyvaudamas 
parlamentinėse delegacijose ir Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos 
parlamentinėje asamblėjoje;

24. pakartoja savo įsipareigojimą toliau įgyvendinti savo teisę į parlamentinę priežiūrą 
įgyvendinant EKP, taip pat nuolat su Komisija aptarti EKPP taikymą; džiaugiasi vyko 
daug konsultacijų su Komisija ir EIVK dėl EKP peržiūros ir tikisi, kad Komisija ir EIVK 
taip pat užtikrins konsultacijas rengiant atitinkamus dokumentus, pavyzdžiui, EKP veiklos 
planus; be to ragina Europos Parlamentui suteikti galimybę susipažinti su visais 
įgaliojimais, susijusiais su tarptautiniais susitarimais su EKP šalimis partnerėmis, dėl 
kurių vykstą derybos, pagal SESV 218 straipsnio 10 dalį, kurioje teigiama, kad būtina 
nedelsiant ir išsamiai informuoti Parlamentą visais procedūros etapais;

*
* *

25. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijos pirmininko pavaduotojai-
Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Komisijai, 
EIVT, valstybių narių ir EKP vyriausybėms ir parlamentams.


